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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag syftar till att ändra det nuvarande EU-regelverket för elektronisk 
kommunikation, bestående av ett ramdirektiv, ett auktorisationsdirektiv och ett 
tillträdesdirektiv, för att skapa en reell inre marknad för telekommunikation. Det 
grundläggande syftet är att effektivisera den elektroniska kommunikationen, effektivisera och 
förenkla regelverket både för operatörer och nationella tillsynsmyndigheter och harmonisera 
gemenskapens bestämmelser i syfte att öka investeringarna, främja nytänkande och öka 
fördelarna för konsumenterna. De största förändringarna i ramdirektivet, 
auktorisationsdirektivet och tillträdesdirektivet gäller en reform av spektrumhanteringen, 
införande av en funktionell delning och en starkare roll för kommissionen i förhållande till 
medlemsstaterna.

Föredraganden föreslår följande ändringar av förslaget:

A. Ramdirektivet

 Artikel 6 sista stycket: bättre sekretessgarantier för uppgifter som lämnats av företag i 
samband med de nationella tillsynsmyndigheternas offentliggörande av resultatet av 
samrådsförfarandena.

 Artikel 9.4 andra stycket: när det gäller de begränsningar som kräver att en tjänst ska 
tillhandahållas inom ett specifikt band bör man precisera att de krav på att ett mål av 
allmänt intresse uppfylls som motiverar begränsningarna även bör omfatta insatser för 
att förhindra och motverka organiserad brottslighet. 

 Artikel 19.1: när det gäller harmoniseringsåtgärder som kommissionen kan vidta då 
det finns skillnader i de nationella tillsynsmyndigheternas genomförande av de 
tillsynsuppgifter som anges i ramdirektivet och särdirektiven, ges kommissionen 
befogenhet att själv välja mellan ett beslut och en rekommendation, och det 
föreskrivande förfarandet med kontroll ska då endast tillämpas i det förstnämnda 
fallet. Här finns det skäl att ifrågasätta hela bestämmelsen, eftersom den till syvende 
och sist ger kommissionen rätt att avgöra om parlamentet ska medverka eller ej.  

 Artikel 21.2 och 21.3: här bör man när det gäller gränsöverskridande tvister mellan 
parter som är etablerade i olika medlemsstater precisera att de nationella 
tillsynsmyndigheternas samordnade insatser i syfte att lösa tvisten skulle kunna leda 
till att man fattar ett gemensamt beslut.

B. Auktorisationsdirektivet

 I artikel 5.2, när det gäller medlemsstaternas beviljande av nyttjanderätt för 
radiofrekvenser och nummer, vore det bättre att hänvisa till begränsningar som är 
motiverade av krav på allmänintresse i enlighet med artikel 9.4 andra stycket i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

 I artikel 10, när det gäller uppfyllandet av villkoren för det allmänna tillståndet, 
nyttjanderätterna eller särskilda skyldigheter, bör en ny punkt 6a införas, där det bör 
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anges att medlemsstaterna alltid måste göra det möjligt att i enlighet med nationell rätt 
få sanktioner enligt punkterna 5 och 6 prövade i domstol.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I avsaknad av mer specifika 
alternativ bör rättslig grund till förslaget 
vara artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilken parlamentet och rådet enligt 
medbeslutandeförfarandet får besluta om 
åtgärder för tillnärmning av sådana 
bestämmelser i lagar och andra 
författningar i medlemsstaterna som 
syftar till att upprätta den inre marknaden 
och få den att fungera. Artikel 95 ligger 
till grund för de rättsakter som nu föreslås 
ändras, och dessutom är förslaget så pass 
övergripande att valet av rättslig grund 
kan motiveras.  Inrättandet av en 
europeisk myndighet möjliggör emellertid 
även användning av artikel 308 i EG-
fördraget som grund för förslaget, även 
om Europaparlamentet inte ges någon 
medbeslutanderätt genom den artikeln.

Or. es
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 60a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60a) När kommissionen, avseende 
artikel 19 i direktiv 2002/21/EG, 
konstaterar att skillnader i de nationella 
tillsynsmyndigheternas genomförande av 
de tillsynsuppgifter som anges i det här 
direktivet och särdirektiven kan skapa 
hinder för den inre marknaden, bör 
kommissionen ges befogenhet att vidta 
harmoniseringsåtgärder som så långt 
möjligt beaktar Europeiska myndighetens 
eventuella yttrande och främjar 
genomförandet av de mål som avses i 
artikel 8. Dessa åtgärder kan bli effektiva 
endast om de har egen regelkraft, det vill 
säga om det är frågan om beslut som 
antagits i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 5a i beslut 2006/512/EG, vilket 
alltså innebär att någon form av 
rekommendation eller annan icke-
tvingande åtgärd inte kan komma i fråga.

Or. es

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 60b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60b) Att kommissionen ges en starkare 
roll och att man inrättar en ny europeisk 
myndighet syftar till en rimligare och 
effektivare spektrumanvändning. Deras 
respektive uppgifter är tänkta att utföras 
med stor försiktighet och med ständig 
hänsyn till företagens och användarnas 
krav. Å andra sidan får naturligtvis 
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inrättandet av en europeisk myndighet 
inte påverka Europaparlamentets direkta 
kontroll av kommissionen, och därför 
medför myndighetens inrättande att 
Europaparlamentet måste ges ständig och 
komplett information om tillämpningen 
av det här direktivet.

Or. es

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
göra resultatet av samrådsförfarandena 
allmänt tillgängliga, utom när det rör sig 
om sekretessbelagd information enligt 
bestämmelser om affärshemligheter i 
gemenskapsrätten och nationell rätt.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska 
göra resultatet av samrådsförfarandena 
allmänt tillgängliga, utom när det rör sig 
om sekretessbelagd information enligt 
bestämmelser om affärshemligheter i 
gemenskapsrätten och nationell rätt. Om 
sekretessbelagd information sprids på 
otillbörligt sätt ska de nationella 
tillsynsmyndigheterna på begäran av 
berörda företag se till att lämpliga 
åtgärder vidtas snarast möjligt.

Or. es

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 

De begränsningar som kräver att en tjänst 
ska tillhandahållas inom ett specifikt band 
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ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. livräddning, främjande av social, 
regional eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen.

ska vara motiverade för att säkerställa att 
ett mål av allmänt intresse uppfylls i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen, 
som t.ex. människors liv och säkerhet, i 
synnerhet när det gäller att förhindra och 
bekämpa organiserad brottslighet och 
terrorism, främjande av social, regional 
eller geografisk sammanhållning, 
undvikande av ineffektivt utnyttjande av 
radiofrekvenser, eller främjande av 
kulturell och språklig mångfald och 
pluralism i medierna så som detta 
definieras i nationell lagstiftning i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen. 

Or. es

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När kommissionen konstaterar att 
skillnader i de nationella 
tillsynsmyndigheternas genomförande av 
de tillsynsuppgifter som anges i det här 
direktivet och särdirektiven skapar hinder 
för den inre marknaden, får kommissionen, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 9 i detta direktiv och artiklarna 6 
och 8 i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), utfärda en 
rekommendation eller fatta ett beslut om 
harmonisering av genomförandet av 
bestämmelserna i det här direktivet och 
särdirektiven för att de mål som anges i 
artikel 8 ska uppnås. När den gör detta ska 
kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella yttrandet 
från Europeiska myndigheten.

1. När kommissionen konstaterar att 
skillnader i de nationella 
tillsynsmyndigheternas genomförande av 
de tillsynsuppgifter som anges i det här 
direktivet och särdirektiven kan skapa
hinder för den inre marknaden, får 
kommissionen, utan att detta påverkar 
tillämpningen av artikel 9 i detta direktiv 
och artiklarna 6 och 8 i 
direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektivet), fatta ett beslut 
om harmonisering av genomförandet av 
bestämmelserna i det här direktivet och 
särdirektiven för att de mål som anges i 
artikel 8 ska uppnås. När den gör detta ska 
kommissionen i största möjliga 
utsträckning beakta det eventuella yttrandet 
från Europeiska myndigheten.

Or. es
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 20
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen utfärdar en 
rekommendation i enlighet med punkt 1, 
ska den göra så i enlighet med förfarandet 
i artikel 22.2.

utgår

Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
nationella tillsynsmyndigheterna tar 
största hänsyn till dessa 
rekommendationer när de utför sina 
uppgifter. Om en nationell 
tillsynsmyndighet väljer att inte följa en 
rekommendation, ska den meddela 
kommissionen detta och motivera sin 
ståndpunkt.

Or. es

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 22
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje part får hänskjuta tvisten till de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna. 
De behöriga nationella 
tillsynsmyndigheterna ska samordna sina 
insatser för att lösa tvisten, i enlighet med 
målen i artikel 8.

2. Varje part får hänskjuta tvisten till de 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna. 
De behöriga nationella 
tillsynsmyndigheterna ska samordna sina 
insatser för att, om möjligt genom ett 
gemensamt beslut, lösa tvisten i enlighet 
med målen i artikel 8.

Or. es
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 22
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska utan dröjsmål underrätta parterna 
om detta. Om tvisten inte har lösts inom 
fyra månader och talan inte har väckts inför 
domstol av den part som begär prövning, 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna på 
begäran av någon av parterna samordna 
sina insatser för att lösa tvisten i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 8 och därvid 
i största möjliga utsträckning beakta varje 
rekommendation som avgetts av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 18 i förordning […/EG].

De ska utan dröjsmål underrätta parterna 
om detta. Om tvisten inte har lösts inom 
fyra månader och talan inte har väckts inför 
domstol av den part som begär prövning, 
ska de nationella tillsynsmyndigheterna på 
begäran av någon av parterna samordna 
sina insatser för att, om möjligt genom ett 
gemensamt beslut, lösa tvisten i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 8 och därvid 
i största möjliga utsträckning beakta varje 
rekommendation som avgetts av 
Europeiska myndigheten för marknaden 
för elektronisk kommunikation i enlighet 
med artikel 18 i förordning […/EG].

Or. es

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om individuella rättigheter måste 
beviljas för användningen av 
radiospektrum och nummer ska 
medlemsstaterna på begäran bevilja företag 
som tillhandahåller eller nyttjar nät eller 
tjänster enligt det allmänna tillståndet 
sådana rättigheter, om detta inte strider mot 
bestämmelserna i artiklarna 6, 6a, 7 och 
artikel 11.1 c i det här direktivet eller andra 

2. Om individuella rättigheter måste 
beviljas för användningen av 
radiospektrum och nummer ska 
medlemsstaterna på begäran bevilja företag 
som tillhandahåller eller nyttjar nät eller 
tjänster enligt det allmänna tillståndet 
sådana rättigheter, om detta inte strider mot 
bestämmelserna i artiklarna 6, 6a, 7 och 
artikel 11.1 c i det här direktivet eller andra 
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bestämmelser som ska säkerställa att dessa 
resurser används på ett effektivt sätt i 
enlighet med direktiv 2002/21/EG 
(ramdirektivet).

bestämmelser som ska säkerställa att dessa 
resurser används på ett effektivt sätt i 
enlighet med artikel 9.4 andra stycket i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

Or. es

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller tv-
sändning rätt att använda radiofrekvenser 
för att i överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, icke-
diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). 
Förfarandena ska även vara öppna, förutom 
i de fall där beviljandet av individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser för 
leverantörer av innehåll i radio- och tv-
sändningar kan bevisas vara grundläggande 
för att kunna uppfylla en särskild 
skyldighet som i förväg definierats av 
medlemsstaten som nödvändig för att 
kunna uppfylla ett mål av allmänt intresse i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen.

Utan att det påverkar eventuella specifika 
kriterier som medlemsstaterna fastlagt i 
förväg för att ge leverantörer 
innehållstjänster för radio- eller tv-
sändning rätt att använda radiofrekvenser 
för att i överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen tjäna det 
allmännas intresse ska sådana rättigheter 
beviljas i enlighet med ett objektivt, icke-
diskriminerande och proportionellt 
förfarande med god insyn och när det 
gäller radiofrekvenser i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 9 i 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). 
Förfarandena ska även vara öppna, förutom 
i de fall där beviljandet av individuella 
nyttjanderätter till radiofrekvenser för 
leverantörer av innehåll i radio- och tv-
sändningar kan bevisas vara grundläggande 
för att kunna uppfylla en särskild 
skyldighet som i förväg definierats av 
medlemsstaten som nödvändig för att 
kunna uppfylla ett mål av allmänt intresse 
och under alla omständigheter i enlighet 
med gemenskapslagstiftningen

Or. es



PA\717407SV.doc 11/11 PE404.684v01-00

SV

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – led 8 – led da (nytt)
Direktiv 2002/21/EG
Artikel 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande punkt ska läggas till:
”6a. Medlemsstaterna måste i enlighet 
med nationell lagstiftning göra det möjligt 
att få sanktioner enligt punkterna 5 och 6 
prövade i domstol.”  

Or. es
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